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Souhrn usnesení 

z 18. zasedání Zastupitelstva obce Libiš konaného dne 21.6.2021 
 
Usnesení č. 1/18/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš volí ověřovateli zápisu z dnešního zasedání pana Jana Horčice a pana Iva Pazderu. 
 
Usnesení č. 2/18/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš volí členy návrhové komise pro dnešní zasedání pana Marcela Edera a pana Tomáše 
Štěpána.  
 
Usnesení č. 3/18/2021  
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje následující program dnešního zasedání zastupitelstva obce: 
1. Kontrola minulých usnesení  
2. Schválení Závěrečného účtu obce Libiš za rok 2020 a Zprávy o výsledku přezkoumání  
hospodaření obce Libiš za rok 2020 
3. Schválení příslibu dofinancování pořízení DA VJ SDH Libiš z vlastních zdrojů 
4. „Půdní vestavba - Rozvoj odborného vzdělávání a řešení bezbariérovosti ZŠ Libiš“  
5. Schválení přijetí dotace „Revitalizace Špičákovy zahrady v obci Libiš“ z OPŽP 
6. Výsledek podání žádosti dotace „Špičákova zahrada – místo aktivního odpočinku obyvatel obce Libiš“ z MMR 
7. Schválení Smlouvy kupní mezi Obcí Libiš a  
8. Odměny členům Komise prevence kriminality  
9. Převod cenných papírů - zřízení specifického majetkového účtu 
10. Souhlas obce se zájmem o využití výsledků řešení projektu SS05010227 – libišská svodnice 
11. VI. rozpočtové opatření rozpočtu obce r.2021 
12 Různé 
13. Závěr 
 
Usnesení č. 4/18/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje celoroční hospodaření obce (Závěrečný účet obce Libiš za rok 2020 včetně 
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Libiš za rok 2020 provedené Středočeským krajem, odborem 
kontroly) bez výhrad. 
 
Usnesení č. 5a/18/2021 
 Zastupitelstvo obce Libiš bere na vědomí informaci, že na pořízení nového dopravního automobilu požádala obec 
Libiš o dotaci GŘ HZS ČR. Dotace ve výši 450 000 Kč byla předběžně alokována. Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje 
přijetí dotace a zavazuje obec ke spolufinancování akce z MV GŘ HZS do plné výše na "Pořízeni nového dopravního 
automobilu pro obec Libiš ". Vlastní zdroje jsou zohledněny v rozpočtu obce na rok 2021-2022. 
 
Usnesení č. 5b/18/2021 
 Zastupitelstvo obce Libiš schválilo podání žádosti o dotaci ve výši 300 000 Kč z programu 2021 pro poskytování 
dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS a zavazuje 
obec ke spolufinancování akce z MV GŘ HZS a z programu Středočeského kraje do plné výše na "Pořízeni nového 
dopravního automobilu pro obec Libiš".  Vlastní zdroje jsou zohledněny v rozpočtu obce na rok 2021-2022. 
 
Usnesení č. 6a/18/2021 
 Zastupitelstvo obce Libiš bere na vědomí Rozhodnutí Rady obce Libiš usnesení č. 3/109/2021 o přidělení veřejné 
zakázky společnosti Raeder & Falge  s.r.o., se sídlem Přívozní  114/2, Lovosice, PSČ 410 02, IČ: 28714989, jejíž 
nabídka ve výši 16 969 796,- Kč bez DPH je nabídkou ekonomicky výhodnou pro zadavatele a zcela odpovídá  
a naplňuje princip nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality plnění.  
 
Usnesení č. 6b/18/2021 
 Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje podání žádosti Městu Neratovice o pronájem náhradních prostor pro dočasnou 
výuku žáků od 1.9.2021 do 31.12.2021 ( budovy č. p. 43 s pozemky st. p. č. 91 o výměře 1 356 m2 a p. č. 7/2 o výměře  
780 m2  a dále budovy čp. 28 s pozemky st. p. č. 30 o výměře 408 m2 a p. č. 6/1 o výměře 1 223 m2, vše v k. ú. 
Lobkovice) a schvaluje úhradu nájemného dle ceníku Města Neratovice pro pronájmy pro vzdělávací účely  
a stravování žáků. Současně schvaluje úhradu nákladů na dopravu žáků. 
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Usnesení č. 7a/18/2021 
 Zastupitelstvo obce Libiš bere na vědomí obdrženou Registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace  
od Ministerstva životního prostředí, z programu 11531- Operační program životního prostředí 2014-2020, na akci 
Revitalizace Špičákovy zahrady v obci Libiš ve výši 1 714 335,59 Kč, za předpokladu vlastních zdrojů ve výši 
1 142 890,40 Kč a schvaluje přijetí této neinvestiční dotace. 
 
Usnesení č. 7b/18/2021 
 Zastupitelstvo obce Libiš rozhodlo zahájit výběrové řízení na akci Revitalizace Špičákovy zahrady v obci Libiš 
prostřednictvím společnosti Allo Tender s.r.o., Radlická 2000/3, 15000 Praha 5, IČ: 24658031 a pověřuje starostku 
podepsáním smlouvy na administraci a organizaci veřejné zakázky. 
 
Usnesení č. 8/18/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš bere na vědomí, že jsme neobdrželi dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj ČR z výzvy 
z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova z dotačního titulu: 117D8210H Podpora budování a obnovy míst 
aktivního a pasivního odpočinku. Žádost byla podána dne 17.2.2020, schválena Zastupitelstvem obce Libiš 
 Usnesením č. 9/10/2020. 
 
Usnesení č. 9/18/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje Smlouvu kupní mezi obcí Libiš, se sídlem Mělnická 579, Libiš, IČ: 00662241, 
zastoupené starostkou Mgr. Pavlínou Komeštíkovou a  a , trvale bytem 

, Libiš, jejímž předmětem je úplatná  koupě nemovité věci – část pozemku p.č. 837/11 o výměře  
2 m2  v k.ú. Libiš z důvodu narovnání nesouladu v KN,  a to za dohodnutou cenu 2 000,00 Kč a pověřuje starostku 
obce Libiš Mgr. Pavlínu Komeštíkovou jejím podpisem. 
 
Usnesení č. 10/18/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje poskytnutí odměn členům Komise prevence kriminality: 
Mgr.P.Foglovi, Bc. K.Baťhové, L.Hájkové, Bc.M.Doležalové,  Ing.L.Štětkové Horňákové, F.Mírkovi každému  Kč. 
 
Usnesení č. 11/18/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje zřízení specifického majetkového účtu u KB a.s. pro účely nákupu akcií společnosti 
Vodárny Kladno-Mělník, a.s.. 
 
Usnesení č. 12/18/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš stvrzuje svůj zájem o využití výsledků z projektu “Optimalizace biogenní asanace zátěží 
životního prostředí z chemického průmyslu“, na kterém se bude podílet Česká zemědělská univerzita v Praze, ORLEN 
UniCRE a.s. a  SPOLANA s.r.o. – Neratovice a pověřuje starostku podpisem. Jedná se o libišskou svodnici. 
 
Usnesení č. 13/18/2021 
Zastupitelstvo obce Libiš schvaluje VI. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2021. Příjmová strana činí  
45 283 299,54 Kč, výdajová strana činí 56 314 050,50 Kč a financování je ve výši 11 030 750,96 Kč. 
 
 
…………………..                                                                ……………….. 
Marcel Eder              Tomáš Štěpán 
místostarosta                                                                   zastupitel 
 
V Libiši 21.6.2021 
 
 


